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NEJSTARŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLY

Ještě v ne zcela zastavěném prostoru dominovala
roku 1910 státní živnostenská škola v Resslově ulici.
Dnes se jedná o střední průmyslovou školu strojní
a elektrotechnickou.

První vyšší odbornou školou
v Ústí nad Labem se roku 1886
stala obchodní akademie, kterou v život uvedl obchodnický
spolek. V roce 1879 založil Anton Kotera dvoutřídní soukromou obchodní školu, ovšem
ten roku 1886 město opustil,
takže bylo třeba hledat náhradu. Výsledkem se stalo založení
vyšší obchodní účetnické školy,
která byla od počátku podporována subvencemi ze strany
státu, zemského výboru, obchodní a živnostenské komory
v Liberci, městskou spořitelnou,
přičemž v ředitelské radě nechyběly významné zámožné
osobnosti, takže škola netrpěla
nedostatkem financí a mohla
vychovávat žáky poměrně velkoryse s kvalitním profesorským sborem. Roku 1887 dosáhla zcela samostatnosti a po

Na snímku z roku 1920 spatříme na rohu Velké Hradební a Bratislavské ulice dominantní budovu německého gymnázia, postavenou v letech 1892 až 1893 na
místě předchozího jednopatrového domu.

roce už to byla trojtřídní střední obchodní škola. Za další dva
roky přešla škola pod správu
města, které jí také zajistilo budovu. Na základě toho ministerstvo kultu a vyučování schválilo organizační řád a učební
plán pro městské vyšší obchodní školy v Ústí n. L. Ve školním
roce 1900 až 1901 došlo k přeměně školy na čtyřletou obchodní akademii, což se stalo
podnětem ke změně i v ostatních podobných institucích Rakouska-Uherska.
Spolu s Děčínem, Ústí patřilo
k posledním z velkých měst severozápadních Čech, kde neexistovalo humanitní gymnázium. Zatímco ministerstvo kultu a vyučování dávalo přednost
reálnému gymnáziu, naopak
komunální správa města se zasazovala za městské nižší gym-

názium, což se nakonec podařilo prosadit, takže roku 1893 bylo vyučování zahájeno ve staré
škole v Solní ulici. V roce 1897
bylo reorganizováno vyšší gymnázium a škola získala budovu
ve Velké hradební ulici. Gymnázium získalo v roce 1900 pojmenování Komunální gymnázium
císaře Františka Josefa a od
1. září 1902 se přeměnilo na
státní gymnázium. Na podnět
tehdejšího ředitele dr. Hergela
byla při gymnáziu roku 1895
založena nejprve dvojtřídní
městská vyšší dívčí škola, po letech byl přiřazen třetí ročník
a roku 1917 byl ústav přeměněn v šestitřídní lyceum, jež se
roku 1920 nakonec přeměnil
v dívčí reformní reálné gymnázium.
Učitelský ústav v Ústí založili
roku 1903 z podnětu ženského
vzdělávacího spolku. Jednalo se
o soukromý ústav s veřejným

přístupem, který získal místnosti v měšťanské škole, která se
nacházela v pozdější Moskevské ulici a pak též ve škole poblíž dnešního divadla.
Roku 1909 byla ve městě rovněž založena státní reálná škola, která zpočátku sídlila v prostorách staré obchodní školy
a v roce 1912 získala moderní
budovu v dnešní ulici České
mládeže. Od roku 1913 měla
škola statut vyšší reálky. Zájem
o studium zde byl od počátku
značný, takže v roce 1915 došlo
k otevření již sedmého ročníku.
Poslední z ústeckých středních škol se stala státní živnostenská škola. Město i zdejší
průmyslníci se zasadili, že roku
1910 vznikl ústav za účelem
vzdělávání techniků pro strojírenské obory – dvouletá mistrovská škola. V roce 1908 byla
v důsledku velkorysé podpory
města a spořitelny zřízena třípatrová budova včetně dobře
vybavených dílen. Za první světové války škola sloužila jako
rezervní lazaret, ale po válce
roku 1918 došlo k obnovení výuky.
Zákonem z roku 1869 získaly
také střední školy nový, kvalitativně vyšší impuls svého rozvoje. Časem se sice též staly předmětem národnostních sporů.
I pro ně tedy, zejména na přelomu 19. a 20. století platí, že
v důsledku této priority stále více ustupovala do pozadí faktická potřeba doby, jejímž cílem
měla být výuka obsahově sladěná s poznatky moderní průmyslové společnosti.
PAVEL KOVÁŘ

První budova obchodní akademie v Pařížské ulici, zachycená fotoaparátem roku 1898, bývala původně textilní továrnou Ludwiga Quasse.

Budova státní reálné školy v ulici České mládeže v době jejího dokončení v roce 1912. Dnes se jedná o základní školu.
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